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1. Identificação 
 

Cargo: Gerente Comercial  

Diretoria: Comercial Área: Congelados 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela gestão das atividades desenvolvidas na área de vendas de congelados, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico.  
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Fazer a gestão da equipe de trabalho, delegando e orientando os subordinados, quanto à 

execução das tarefas, bem como estar disponível, para atender as diversas demandas que possam 

acontecer; 

 Orientar a área comercial quanto à execução das principais atividades; 

 Apoiar a equipe de representante e vendedores, com informações administrativas quanto a apoio 

de mercado; 

  Promover ações de campanha de venda para o representante e o cliente do representante, com 

informações pertinentes a área comercial; 

 Realiar visitas constantes junto a clientes e feiras, buscando novos clientes; 

 Estar atualizado quanto ao preço de mercado e fator logístico, bem com o custo de importação;  

 Prestar a suporte a diretoria quanto à tomada de decisões, referentes aos aspectos gerenciais e 

operacionais; 

 Trabalhar forte em redução de custos, com a finalidade de poder aplicar os recursos disponíveis 

e melhorias continua. 

 Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

 Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 
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 Fazer cumprir as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos Acima de 10 anos 

Idiomas: 
Básico de inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Avançado de inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Intermediário do 
Pacote Office 

Intermediário do 
Pacote Office 

Avançado do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Domínio em 
negociação estruturada 
e vendas; 
Conhecimento de 
preço de mercado; 

Domínio em 
negociação estruturada 
e vendas; 
Conhecimento de 

preço de mercado; 

Domínio em 
negociação estruturada 
e vendas; 
Conhecimento de 

preço de mercado; 

Competências 

Comportamentais:  

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 
Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 
Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 
Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

Competências 

Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 
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Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 

 
 


